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Ju sth  Gyula.
Arán) tálcán kínálták a hatal

mat Justh Gyulának. Csak a ke
zét kellett volna kinyújtania utána 
s ma ott ülne a hatalom bár
sonyszékén s előtte hajlongana 
és hízelkedne mind az a szolgá
ltad, amely most Khuent veszi 
körül.

Egyetlen szavába került volna 
megkapnia a kormányhatalmat. 
Csak azt kellett volna kijelentenie 
hogy lemond az önálló bankról, 
nem követeli a nemzet törvény
ben biztosított jogának érvénye
sülését.

Nem mondta ki azt az egy 
szót. Elvesztett vele egy fényes, 
káprázatos világot, a hatalom 
tündérvilágát, amely leghőbb áb 
rándja, legmagasabb óhaja min
den gyönge jellemnek. De meg
nyert vele egy másik, melegebb 
világot, a nép tiszteletét és sze 
retetét. S  nemes lelkű emberek 
ezt sokkal többre becsülik amannál.

Egy férfi, aki a trón zsámo
lyánál is, az uralkodó előtt is 
férfi marad. Férfi, aki, mikor a 
hatalommal kinálják, nem kap 
mohó vágygyal utána, hanem sze
mébe mondja a királynak is: 
add meg uram az én nemzetem
nek, amihez joga van, ami élet- 
szükséglete s aminek megadására 
esküd kötelez. Akkor vállalom a 
kinált kormányhatalmat. A nél
kül, nemzeten jogainak e lá llá 
sával sohal

Milyen nagy szükség lenne 
ilyen férfiakra Magyarországon. 
S milyen kevesen vannak ilyenek ! 
Hányán adtak már fel mindent a 
hatalomért 1 Mennyi jogát, mennyi 
érdekét árulták el a nemzetnek 
gyönge lelkű államférfiak, csak 
hogy az áhított kormányhatalom
hoz juthassanak. Mennyi kár, 
mennyi romlás szállott már az 
országra abból, hogy akik erősek 
itthon, azok gyengékké s meg 
hunyászkodókká lettek a trón
előtt 1

Annál inkább meg kell becsül 
nünk a Justh Gyulákat. Akármi
lyen a meggyőződése valakinek, 
akár híve a gazdasági önállóság
nak, akár nem, akiben ép érzék 
van, lehetetlen, hogy a jellem 
szilárdságát, a király előtt se 
hátráló férfias öntudatot, a nem

zeti jogokhoz való rendületlen hű
séget ne becsülje benne.

Az élősdiek, az éhesek, a stré- 
| berek, akik ott rajzottak körülte, 
j mikor azt hitték, hogy kormányra 
jut, most Khuent imádják s tá- 

| madják és gúnyolják Justh Gyj- 
; lát. l)e  minden jóérzésii magyar 
I ember tiszteletid, megbecsüléssel 
I logadja azt az erős magyar fér
fit, aki ezer csábítás között is 

Itjrhetlenül ragaszkodott a nem
zet jogaihoz s habozás nélkül 
utasította vissza a kínálva kínált 
hatalmat, mikor azért az ország 
jogait s érdekeit kellett volna 
elárulni.

Ilyen érzéssel köszüntsük mi is 
Ujhelyben Justh Gyulát !

— miire. 2.

Hogyan lett Meczner Gyula főispán ?
Hogy M e e z n e r  Gyula megmaradt 
Zemplénvármegye főispáni székében, 
az ma már bizonyos, de hogy ho
gyan maradt raeu\ ez a kérdés iz
gatja ma a kedélyeket. Különféle 
verziók keringenek közszájon e te
kintetben, nem lesz tehát érdekte
len, ha ezekből egy-kettőt leközltink. 
A „Nap* c. fővárosi újság tegnapi 
száma pldul a következőket közli :

„Andrássy Gyula vármegyéjé
nek főispánja behódolt a grani- 
csárnak. A dolog ugv történt, 
hogy Meczner Gyula főispán le
mondását Khuen-Héderváry gróf 
nem vette tudomásul, erre aztán 
Meczner ur megmaradt állásában. 
Ez tegnap vált befejezett ténnyé 
— Meczner Gyula legnagvobb 
örömére. Meczner sietve újból át
vette a főispáni hivatal vezetését 
és bejelentette a nemzeti munka 
pártba való belépését. Persze vál 
lalkozott arra is. hogy Zemplén 
vármegyéből csupa granicsárpárii 
képviselőt liferál a kormánynak*.
Másik verzió szerint — és ez me- 

gyeszerte nagyobb hitelre talál — 
NÍeezner Gyulát sem Khuen, sem 
Tisza nem akarták megtartani a fő
ispáni állásban. Meczner Gyula két
színű politikáját, megbizhatatlans;;-| 
gát ezek az urak is nagyon jól ös- 
rnerik és ezért nagyon szerettek 
volna tőle megszabadulni. Először 
Sinnyey M er se Istvánt kérte fel 
Khuen r főispáni állás elvállalására 
és amikor ő nem volt hajlandó azt 
elfogadni, még mindig más, Mecz 
nernél megbízhatóbb ember után 
néztek. Meczner pedig két hétig 
szivszorongva leste Pesten, hogy 
ruegmaradhat-e állásában továbbra 
is. vagv pedig letűnik végkép csil
laga. LÍs — ime a két heti leskelő- 
désnek és kilincselésnek meg is lett 
az eredménye. Mikor már senki más 
nem akart vállalkozni a főispáni ál 
lásra, kénytelenek voltak Meczner 
Gyulát kinevezni, aki folyton hajlon
gott s könyörgött Khuen és Tisza 
előtt. így lett aztán Meczner to
vábbra is főispán, de igy is csak 
azzal a kikötéssel, hogy híven fogja 
teljesíteni kötelességét. Hát ami a _

kikötést illeti, ebben a tekintetben 
mi is megnyugtathatnék Khuenéket, 
mert Meczner Gyulánál neiu lesz 
hivebb, alázatosabb szolgája a kor
mánynak az egész országban soha 
— amig az ő érdeke ezt igy kívánja

ki a hazafi ?
Irta : dr. Nagy Arthur.

Egy idegen független állam sza 
bad polgára, — ha történetesen nyel 
vünket ismerné, — nagyot nézne, 
ha olvasná a mi politikai polémián
kat és abból megtudná, hogy létezik 
egy nemzet a világon, u hol a felett 
folyik a vita, hogy ki a hazafi és 
ki a hazaáruló. Horibile dictu, e 
kérdés felett itt magyar vitatkozik 
a magyarral.

Még menthető volna e szégyen- 
teljes állapot, ha történetesen a szer- 
bek, vagy német ajkú honfitársaink 
viselkedése provokálta volna e vitát. 
Idegen nemzetségbeli honfitársaink 
szive még nem dobban oly nagyot 
azokra a jelszavakra, a melyekért a 
magyar évszázadokon keresztült vért 
és éltet áldozott. Es itne, ma ott ál
lunk, hogy vajmi kétséges azoknak 
a száma magunk közt is, a kik ily 
áldozatra hajlandók lennének. Avagy 
lehet e ily áldozatra kész az, a ki 
nyíltan hirdeti, hogy fel kell ad
nunk a jogainkért való szent küz
delmet, le kell szerelni a nemzeti 
ellenállást, — ellenben anyagi és 
közjogi érdekeinknek beláthatatlan 
időkre való feláldozásával meg kell 
hajolnunk Ausztria akarata előtt, 
megelégedvén az „alkotmányosság lát
szatának* fenntartásával.

Es mi a korcs nemzedék tiltako
zik a hazafiatlauság vádja ellen, ki
nevezi magát honmentőnek és ál 
apostoloknak titulálja azokat, a kik 
az anyagi exisztenciánk és államisá
gunk megsemmisítését célzó törek
vésekkel szemben kezükbe ragadjak 
a nemzeti függ etlenség, a kultúra és 
az emberi jogok s zent zászlaját, elébe 
állva a majdnem évezredes ellenség 
nek,: tddi% és ne t<n<ább\

Szent ez a küzdelem és nemes. 
Dicsőség az ily harcban céltáblául 
állam. A hol sok a silányság, olt az 
erény kettőzött disz és az erény 
csak erény marad, jóllehet a silány
ság nem ismeri el silány voltát.

Mi az oka a nemzeti erkölcs ily 
nagyfokú sülyedésének ? Ki tudja?

Mi az oka, hogy egy ország mi
niszterelnöki székében oly ember ül. 
a kinek tudtával a parlamentben a 
nemzeti ellenállás harcosait pénzzel 
próbálták vesztegetni? Mi az oka, 
hogy mocskot szórnak a zászlóra 
azok, * kik eddig követték azt ? Mi 
az oka, hogy a huszadik században 
a választói jog általánosítása ellen 
meri felemelni szavát egy „kullur 
férfi*'1 és ez az ember egy párt vezére 
esz ?

Lapunk 4  oldali

Mi az oka, hogy az uralkodó 
szembe helyezkedik a nemzet aka
ratával a huszadik században, a mi
dőn már mindenkinek éreznie kell 
azt, a mit Wollington mondott IV. 
Györgynek, hogy : „a király szuve
rén, a ki tartozik egyéniségét népe 
jólétének feláldozni*. Ki tudná?

Oroszlánok vagyunk és Ausztria 
a mi ketrecünk. Mi az oka. hogy az 
oroszlánok között olyan is akad, a 
mely a többivel azt akarja elhitetni, 
hogy e ketrec az ő szabadságuk leg
nagyobb biztosítéka ? Ki tudná ?

Betegség ez, átöröklődő baj, a 
mely degenerálni fogja az újabb 
nemzedéket. A Khuen és Tisza ké
pére teremtett unokák előtt Kákóczy 
és Kossuth (a Nagy) csak amolyan 
irapraktikus gentlemanek lesznek, a 
kik okosabban tették volna, ha har
cok helyettt osztrák hitelrészvénye
ket vesznek és azok kuponjait szel- 
desik.

De bízzunk tán a jövőben. Fel a 
küzdelemre, a választási harcra ! Ta
lán még felébred az alvó oroszlán. 
Talán mégis feldobban a szív a szent 
jelszavakra. Talán még sem engedik 
a szelek Aeclus által magukat ka
lodába zárni. Felviharoznak és úgy 
elsöprik Khuen-Aeoluszt, mint aszott 
fii pelyhét az ut mellett.

Politikai képek.

Az alkotmánypárt patkányai

Az alkotmány párt tisztességes, ha
zafias magyar párt volt. ti7-es ala
pon állt, de ezt az alapot fejleszteni 
s ezen az országot előbbrevinni akarta. 
Vezére, gróf Andrássy Gyula, tueg- 
teste-Uléie a politikai és egyéni tisz
tességnek.

Természetesen azok mellett, akik 
meggyőződésből voltak hívei ennek 
a pártnak és Andrássynak, itt is 
voltak olyanok, akik raiudifj a hata
lommal tartanak, akik mindig ott 
vannak, ahol hivatalt, koncot kap
hatnak s ezek az emberek most, 
mint a patkányok a sülyedő hajóról, 
sietnek át az uj hatalomhoz, Khu- 
enhez. Ez a legutálatosabb látvány 
az egész mai helyzetben, hogy mi
lyen mohén tódul ez a palkánynép 
a hatalom felé.

Kevés a patkány.
Dicséretére legyen mondva a volt 

alkotmánypártnak, sokkal kevesebb 
ilyen patkány akadt, mint előbb 
gondolták. A Ö5 alkotmánypárti kö
zül mindössze 31. Ennyi ment át, 
ennyi mondott le a magyar század- 
nyeivről s az alkotmánypárt minden 
tisztességes prograramjáról, csak 
hogy a hatalom é-nyékában ülhessen.

Több már nem is megy át, mert 
a többiek külön csoportban marad
nak. Ebben a csoportban lesz min
den valamire való tagja volt alkot- 
mánvpártnak, most már megtisztulva 
az élősködő patkányoktól.

Nem jó a muszkapártban.
Csakhogy az átvándorolt SÍ pat

kánynak nagyon rósz dolga van ám
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a gyülevész muszkapártban. Mert | hogy 
abban a pártban mar eddig is na
gyon sokan tolonganak. Persze mind 
olyanok, akik a pecsenyeszagra gyűl 
tok oda. Tudják, hogy ott van pénz, 
konc, hivatal, főispanság, hát aki 
éhenkórász, koncleső stréber van az 
országban az mind szaladt Khuenhez.

Képzelhető, hogy ez az éhes banda 
milyen érzéssel fogadta, mikor be
vonult közéjük még 31 éhes pat
kány. Mint mikor a jól kürülállott 
etető vályúhoz még újabb malacok 
érkeznek, olyan sivitás támadt 
koncleső társaságban. S valósággal 
kim zik őket. Khuen is csak félvállrul 
beszél velük, úgy, hogy a szegény 
patkánycsoport nagyon kellemetlenül 
érzi magát, majd kiég a szemük 
szégyeletükben s már sokan szeret
nének visszamenni Így pl. Nagy 
Ferencnek, a legmohóbb patkánynak 
mar kijelentette Khuen, hogy nem 
lépteti fel őt a mostani kerületében, 
mert oda más jelöltet küld. Es igy 
bánik a többivel is.

Marakodás a koncon.
Azt mondják, máris ellentét van

szidta, gyalázta és minden I párti jelöltséghez 
rossznak elmondta Tiszát. Most me- \
gint Tisza az istene s az is lesz. 
mig csak megint — újra meg nem
bukik Akkor az majd odaáll ni-o 
gint ahhoz aki hatalomra kerül.

Természetesen most tűzzel vassal 
akarja irtani a függetlenségi párti, 
különösen a .Justh párti képviselőket 
a vármegyéből. Nagy korteshadjá
ratára méltó szövetségeseket talált.
Például Patakon szívvel lélekkel 
hozzászegődött a közismert Szabó 

a! Zsiga, akit pataki bíróvá tett meg,
! továbbá a tiszta jelleméről híres 
Molnár János volt pataki bíró. Ezt 
az urat ugyan Öméltósága azelőtt a 1 képviselő, gróf i.szteházy 
legbccsülets,'-rtübb kifrjez.'sokkel ii | U tgjas jsin  se lép fel 
lette, amikből majd fogunk mutat
ványokat közölni, ez azonban mm 
akadályozza abban Öméltóságát, hogy 
most majd ne csókolózzék vele.

Ujhelyben is szerzett mar egy-két 
ilyen tiszta lelkű hívet Öméltósága, 
egy pártiak a megszerzése pedig fo
lyamatban van.

Egyáltalában óméltóságának a je
lenben és a múltban viselt dolgairól

az általános szavazati jogot, T 
pedig nem. llát ez még semmi. Ezen 
csak ők ketten veszekesznek. Bánják 
is a muszkapárt tagjai az elveket, 
csak kouc legyen!

De azt tessék c»ak bevárni, hogy 
a koncon milyen marakodás ksz 
majd ott! Mert a muszkapártba ed
dig belépett s jelentkezett 20K) kép
viselőjelölt. Valamennyi azt akarja, 
hogy hivatalos jelölt legyen s man
dátumot kapjon. De hivatalos jelölt 
csak 400 lehet, mert Csak ennyi ke
rület van. Tehát 16CH) lemarad. No 
hát máj meglátják, hogy micsoda 
hivalkodást fog az az P>Ü0 lemaradt 
ember csinálni. Felforditják a nem

:abb cikksorozatot kéz-
a munkapártban, mert Kimen akarja "'»ÍJ  'alant .vik legközelebbi sza. 

szavazati jogot uunik.
A jelöltek.

Természetesen most már százféle 
kombináció van a képviselőjelöiések 
felől, pedig még csak májusban, 
vagy juniii'ban lesznek a válasz
tások.

Ujhely.
A legtöbb jelöltet persze Ujhely- 

ben emlegetik, itt már egész özöne 
hemzseg a jelölteknek.

Herceg Jl indischgraetz Lajos itteni 
fellépését, határozottan megcáfolják. 
Azok reménysége se igen fog tel
jesedni, akik mindenáron Hazai 
Samu honvédelmi minisztert al.ar-

az lenne az am
bíciója, hogy a Molnár János segít
ségével jusson he a parlamentbe.

fii többi.

Homonnán úgy hírlik, hogy gróf 
Andrássy Sándor nem vállal mandá
tumot s helyette Haraszthy Miklós 
főszolgabíró lép fel.

Nagymihályon se lép fel Cztbur 
Hertaian. hanem gróf Andrássy Gyu
lát akarják felléptetni. .

Tereinsen Molnár Béla szeretett 
volna fellépni, akit Nagymihályon 
is fel akart léptetni a főispán, de 
valószínűleg megmarad a mostani 

Móric, 
a mostani

képviselő, Potocsky Dezső. Itt a fő- 
i>pán muszkapárti programmal Mol
nár Bélát akarja felléptetni, aki biz
tosan megbukik, mert Kossuth szü- 
őföldjo semmi esetre se fog rausz- 

kapártit választani. A kerület Gortvay 
Aladárt óhajtja, aki ha Kossuth párti 
programmal fellép, feltétlenül meg
választják.

Helmeeen és Mádon még nincs el
lenjelölt.

zeti társaskört. Retteuute 
lesz ott a koncon !

Azt is beszélik,
sokkal kevesebb pénze van, mint 
gondolták. Még az újságokat se 
tudja megvenni, mindössze egy pár 
apró zuglapot vásárolt meg eddig. 
Sokat költ a bolond küldöttségekre, 
pedig abból semmi haszna nincs. 
Beszélik, hogy Ujhelyben is toboroz 
iuár küldöttséget egy fiatal ur. akit 
egyelőre nem akarunk megnevezni. 
Egy-egy küldöttség! tag 70 koronát 
kap. de ebből kell az útiköltséget 
is fedeznie. Aki igy kormánykölt
ségen fel akar utazni Pestre, csak 
jelentkezzék az illető fiatal urna!. 
Nevét az érdeklődőknek szívesen 
megmondja kiadóhivatalunk.

A főispánok
Az alkotraánypárti képviselőknek 

csak a selejtese ment át az uj kor
mánypártba. Pl. a három Zemplén• 
megyei alkotmanypartt képviselő kosul 
egyik se lepett be. Sokkal küiöiub es 
tisztességesebb emberek.

A 35 alkotmánypárti főispán kö
zül is a valamire való, önérzetesebb, 
értékesebb elem lemondott 
össze 14-en maradtak meg a csá
szári akarat pártjának szolgálatában, 
természetesen itt is azok, akik min
denféle halaimat egyformán szol
gainak. Szóval az alkotmánypárti 
főispánok szine-java elment s csak 
az erkölcsileg gyengébb része ma
radt meg.

A mi főispánunk.
A mi főispánunk, őteczner Gyula 

ur, szintén megmaradt. Eddig szol
gálta Andrássyt, most szolgálja 
Kbuent. De fogja ő szolgálni Justh 
Gyulát is, ha kormányra jut. Sze 
retné ő azt a kormányt látni, akii 
ne szolgálna.

Most öt éve, mikor Tisza megbu
kott, emlékezhetik rá mindenki.

I megajándékozni szivükkel és 
bizalmukkal. — Így hát ujabb 

Nincs pénz 'jelöltek jöttek forgalomba. Emleget- 
hogy Kimennek lek Zemp'éni Moskozits Gézát, aztán 

Moskozits Ivánt, továbbá ifj. Molnár 
\ intor ministori fogalmazót, Molnár 
Viktor volt főispán fiát. Látható, 
hogy csak úgy tolonganak a jelöl
tek, de ez m*’*g mind csak üres kom
bináció, s igv a jó újhelyi munka
pártiak mai napig se tudjak bizto
san, hogy kiben fognak ők bízni há
rom hónap múlva. No de majd hoz 
valakit a fői-pán. Hogy kit hoz, azt 
még nem tudják, de hogy akárkit 
hoz, a jó újhelyi muszkapartiak fel
tétlenül bízni fognak benne s neki 
adják a szivüket, az holt bizonyos.

Érdekes dolog ez ! Ma még nem 
is ismerik a jövendő jelölt urat, azt 
se tudják, kicsoda, hogy néz ki. 
Holnap 1 1-kor megérkezik s * « 1- 
kor már az összes muszkapártiak 
halálos bizalommal vannak iránta. 
Hát nem szép, komoly és férfias do
log az ilyen muszkapárti bizalom ?

Az újhelyi muszkapárt egy része 
azonban tényleg zug a miatt, bogy
ók majd olyanban bízzanak, akit 

\Yin7' h-gnap még nem is ismerlek, s te 
kintélyescbb helyi jcIoHet kivannak. 
Igy még mindig legkomolyabb je 
lölt lsepy Tihamér, aki a muszkapurt 
körül máris nagy érdemeket szer
zett, s aki mellett különösen az ügy
védi kar tekintélyes része csoporto 
sül. Emlegetik újabban Grósz Dc-| 
zsőt is, aki legutóbb egy fényesen! 
sikerült muszsapárti vezércikkével 
nagy népszerűségre tett szert.

A nagy nap.
Justh gyula Ujhelyben.

< )rümnapja van ma Ujhelynck, 
Ma érkezik le közénk táborka
rával ju sth  Gyula, a független 
ségi eszme törhetetlen vezérli ar
cosa.

Ha soha sem volt szüksége 
e megyének arra, hogy lelkesít
sék. hogy harcra tüzeljék, ma 
elérkezett annak az ideje. Ma 
amikor minden oldalról szoron
gatott szegény magyar hazánkban 
belső ellenségek is felütötték a 
fejüket, amikor e hazának fiai 
akarják osztrák járomba hajtani 
az országot, szükség van arra. 
hogy Justh Gyula hazafias lelke 
megnyilatkozzék itt előttünk és 
az ő buzdító szavai uj erőt köl
csönözzenek nekünk a küszöbön 
álló harcra.

Mert harc előtt állunk, rette
netes harc előtt, amelynek ki
menetele egyedül az ország kö
zönségének hazafias érzületétől 
függ. Az egész harc sorsát az 
fogja eldönteni, hogy vajon si 
kerül-e megrészegíteni az ország 
közönségét hazug jelszavakkal, 
megfélemlíteni fenyegetésekkel, 
vagy pedig megmarad-*

Emil, Fekete László, l\ubik  Gyula, 
N agy  György, Kelemen Samu, 
N agy  Barna és Fried  Lajos. 
Ezen kívül eljön Szabolcs vár
megye volt főispánja: gr. Vay 
Gábor is.

Fogadás

A képviselők délben 12 óra 
33 perckor érkeznek a Budapest 
felől érkező gyorsvonattal. A kép 
viselőket az állomáson a függet
lenségi kör küldöttsége és a pol
gárság fogadja. Az üdvözlő be
szédet Kincsesy  Péter fogja mon
dani a kör nevében. Bevonulás 
kocsikon lesz a >Magyar Királyba* 
ahol ebédelni fognak a képviselők.

Gyűlés.

A népgyülés d. u. 5 órakor 
lesz a városi színházban. Itt fog 
nyilatkozni Ju sth  Gyula a poli
tikai helyzetről. Fel lógnak szó
lalni valószínűleg a többi képvi
selők is. Az újhelyiek közül K in
csesy Péter a függetlenségi kör 
elnöke, M atolai Etele és Ilericz 
Sándor fognak felszólalni.

Bankett.

Gyűlés után este fél 8 órakor 
társasvacsora lesz ugyancsak a 
városi színházban. Egy teríték 
ára borral 3 korona. A vacsorán 
valószínűleg szintén több politi
kai nyilatkozat fog * Ihangzani.

Elutazás.

Ju sth  Gyula és kísérete hol
nap reggel 7 óra 39 perckor 
indulnak Csapra, ahol holnap d. 
e. lesz népgyülés, onnan Mun
kácsra mennek, ahol délután tar
tanak népgyülést.

Olas/liszka.
A liszkai kerületben Nagy Barna 

ellen herceg Ji indischgraetz Lajost 
szeretné a főispán felléptetni, de 
nem hiszik, hogy a fiatal herceg, 
aki első szerep 'ősével olyan nltaános 
szimpátiát « s népszerűséget szerzett,

írság a józan becsületesség ut 
ján és követve szive érzelmeit 
kitart azok mellett, akik a haza l 
iüggetlenségeért, szabadságáért 
harcolnak.

Erre a becsületes kitartásra 
akarja buzdítani Justh Gyula Uj
hely polgárságát és ezért jön ma 
közénk. Mi pedig igaz lelkese 
déssel és szeretettel és ragasz 
kodással fogadjuk és kívánunk 
neki sikert apostoloskodásához.

A gyűlés előkészületeiről az 
alábbiakban számolunk 
letesen :

Kik jönnek?

Eddigi értesülésünk szerint 
ju sth  (i) lilát a kővetkező képvi
selők kisérik .* Afáthc László, Nemes

A saujheyi közvágóhíd.
Abból kifolyólag, hogy a „Zem

plén*- múlt heti számában „Városi 
jéggyárat** cikk jelent meg, melyre 
nézve, mert cikkíró a közérdek 
szempontjából vélt felszólalni, egy 
a városi közvágóhiddal kapcsolatos 
és annak jövedelméből felépítendő 
jéggyár ügyében, alkalmasszerüvé 
lett ugyancsak és tisztán a közérdek 
szempontjából a városi közvágóhíd, 
annak jövedelmeit és a jéggyárat 
illetőleg egyet mást szintén nyil
vánvalóvá tenni.

Azt azelőtt is sejtettük, hogy a 
vágóhíd a városnak igen jelenté- 

a pol-! keny jövedelmet hoz, de hogy majd‘ irwutn i.... ...../\ . . i .•« .

most odaadná a nevét egy muszka-1 Bertalan, Markos Gyula, Afaczky

40000 koronát (legalább is 1200 szá 
zalékot) jövedelmezzen ez az elha
gyatott, rothadó gázokkal saturált, 
nizös, szennyes, sötét katakomba, 

az ránk is meglepő volt. 38400 ko
rona vágóhídi jövedem! és a vágó
híd felépítése óta valószínűleg nem 
volt tatarozva, a vágóhíd talajában 
ismételt reklamáció dacára is olyan 
gödrök vannak, hogy abba az ökör 
combok beleesve, elveszhetnek; a 
levezető csatornát a patkányok széj
jel, vagyis összeturták — tehát az 
már nem elvezető — hanem vissza
tartó csatorna lett arra a célra, hogy 
abban a vágóhíd hulladékai rothad- 

be rész- janak és az ebből keletkező igen 
nem kellemes illat baktériumaival 
együtt a közönségnek nem is olyan 
jutányosán szánt hússal egyesülje
nek. A vágóhíd sötét és kicsiny és 
ennek is a jó közönség issza meg a 
levét, mert némely vágó csarnokban 
még fényes nappal sem lehet sza
batos husvizsgálatot foganatosítani

ELADÓ HÁZAK olcsó és kedvező fizetési feltételek mellett
—..... . bővebb felvilágosítást ad z zzzzz :

Dr. B E T T E L H E I M  J A K A B ,  ügyvéd
Sátoraljaújhely, Xazinczy-utcza 11 szám.
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azért sem, mert a szervek férhely 
hiánya miatt visszaélésből könnyen 
kicserélhetek. Pedig az elmúlt év
ben is vagy 200 marha s majd 
ugyan annyi sertés húsában lett 
csak a gümökőr — ezen az emberre 
is igen veszedelmes betegség 
megállapítva.

A vágó hídnak nincs világítása és 
nincs vize a tisztogatáshoz. A ku- 
takba, melyek sohasem adnak ele
gendő vizet, a vágóhíd szennye le
szivárog és a húsok ilyen vízzel 
mosatnak le. Igazán ideális!

A hűtőnek nevezett hely dohos, 
gombás, mert mint fentebb neve
zett cikk helyesen jelzi, szellőztető- 
vei nem bir, melynél fogva, vala
mint azért sem alkalmas hús eltar
tására, mert előhütője nincs és a 
közvetlenül abba be vitt hús a hütő 
levegőjét felraelegiti. Tehát hiába 
mondja előbb említett cikkíró ur, 
hogy „most vau jégverem, de nin
csen jég", a húsnak ezentúl is az 
előbb jelzetlen levegőjű vágóhíd- 
csarnokokban kell 5—1> óráig — a 
vágó iparosoknak és a husfogyasztó 
közönségnek azt hiszem nem elő 
nyére — vesztegelni.

Csináltak a vágóhídon sertésper- 
zselőt; arra azonban a nagy jöve
delmek kilátásba helyezése mellett 
sem gondoltak, hogy a közfogyasz
tásra szánt perzseles más, mint a 
gazdaember, vagy magánosok per
zselése. Hogy a husiparosnak meg
határozott időben, akár esik, akar 
fuj az újhelyi szél, sertését vágni 
kell és hogy ilyenkor jó volna neki 
azért a nem épen kicsi vágóhídi dí
jért védett, fedett hely ellenszolgál
tatásként és a város husfogyasztó 
közönségének sem válna hátrányára, 
ha a sertésperzselő hely is felsze
relve lenne vízvezetékkel, néhány 
paddal vagy asztallal és fogassal, 
hogy a husiparos ne lenne kényte
len a közönségnek drága pénzért 
szükreszabottan szánt hunt a per
zselő talaj féltőjéből, mosatlanul 
szennyes szekérre rakni éa azt Ili - 
szem azt sem bánná a huafogasztó 
közönség meg, ha a jelzett és hi
ányzó alkalmatosságok fennállásával 
a husvizsgáiat szabatosabban lenne 
foganatosítható.

De gyerünk tovább ! Inuen-onnan 
mar kei éve annak, hogy megjelent 
egy kormányrendelet, mely állat
egészségügy mellett, leginkább a 
husfogyasztó közönség érdeket tartja 
szem előtt. Mit latunk, tett a város 
e tekintetben már valamit ? Dehogy 
tett ; pedig a rendeletben foglaltak
nak ily nagy husfogyasztásu helyen 
iuar megelőzőleg is érvényesülni 
kellett volna. Vagy iiem érdekelné 
a husfogyasztó közönséget és nem 
válna előnyére, ha draga pénzen 
megfelelő minőségű húst kapna í A 
kevésbé értékes húshoz pedig a 
kisebb pénzű, kisebb igényű ember 
olcsóbban, — hatósági husszékbol, 
hatóságilag szabályozott urban jut
hatna ? Azt hiszem, hogy a húsárak 
tekintetében ez, — valami .t az som 
lehet közönbüs a varos husélelme- 
zése, de a közgazdaság szempontjá
ból sem, hogy lappangó és az em
berre is nem egyszer veszélyes va
lamely betegséggel, vagy azok oko
zóival felruházott állatok húsa éle
lemre ne bocsáttassák, illetve, hogyha 
lehetséges oly alakban és minőség
ben adassák az élelemre, hogy a 
fogyasztó egészségét ne kockáztassa, 
mindazonáltal a termelő se károsod
jék nagy mértékben. Mint azt előbb 
jeleztem, hegy csakagümőkör majd 
2U0 esetben lett a sátoraljaújhelyi 
vágóhídon megállapítva, hányszor 
fordulhat elő az, hogy alkalmas ké
szülék hiányában oly tápdus állati 
szerveket kell teljesen értéktelenné

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z A G l  H Í R L A P

tenni, melyek annak birtokában, ba
bér alacsonyabb ár mellett értéke
síthetők, élvezhetők volnának. Es 
anélkül, hogy a husvizsgáió korrekt 
eljárásában csak cseppet is kételked
nék, nem-e állhat be a szabatos 
vizsgálatot gátló körülmények fen- 
forgásával különösen azon állapot, 
hogy a csak feltételesen használható 
leölt állat, nagy értéke a feltétele
ket kiegyenlítő alkalmatosság hiá
nyában a husvizsgálót, mint embert 
a közönség rovására tévedésbe ejt
heti. esetleg befolyásolhatja és a 
közönség drága pénzen vásárolt be 
tegséget ekozható húst csak azért 
mert a 38,IXK) korona vágóhídi évi 
jövedelem más célra ha.-ználtatik, 
abból z s í r o l v a s z t ó r a ,  h ú s -  
p á r o 1 ó r a és más a vágóhíd és 
husvizsgálathoz .szükséges kellékek 
beszerzésére, helyre állítására nem 
telik. Pedig azt hisszük, az volna 
rendjén, ha csak akkor fordíthatnék 
a vágóhíd jövedelme azzal kapcso
latos más célra, ha azt a vágóhíd 
fentartása, illetve szükséglete meg
engedi, mert a vágóhíd nem közke
reseti forrás, az egy közintézmény, 
melynek létezés*-t különben i.*> az a 
husfogyasztó közönség fizeti meg, 
a melynek egészsége a sátoraljaúj
helyi közvágóhíd intézményével 
nincs kellőkép biztosítva.

Mint az elősoroltakból megálla
pítható, a sátoraljaújhelyi közvágó- 
liidat kibővíteni, világossá tenni, víz
vezetékkel, villannyal, hűtőkamrával 
ellátni, csatornázni, tatarozni ; a ser
tésvágót befedni, körülkeríteni, fel
szerelni és sertéskoppasztóval és 
zsírolvasztóval berendezni kellene. 
Továbbá huspárolót és hatósági hus- 
széket kellene felállítani, mert ez 
mind nincs és ezeknek a hiánya 
részben a husfogyasztók egészségét 
veszélyezteti, másrészt a husélelmet 
drágábbá teszi és a husiparosokat 
megrövidíti.

A szintén szükséges j- ggyár léte
sítése pedig bizassék egyes érdekelt 
magán félre, kinek a város a neki 
szükséges jég fejében bizonyos kon- 
cessiúi adhatna. Amennyiben pedig 
a város maga óhajtana jéggyárat 
létesíteni, azt a vágóhidtói függet
lenül kellene felállítani, mert a vá
góhídi hűtő a húsfogyasztásnak je 
li ntékeny emelkedésével előbh-utóbb 
léghűtő berendezésre szorul, mit 
jobb volna a fenforgó vágóhídi jö
vedelemből ma megcsinálni, mint 
holnap.

r. oy.

I hető, mert nem is Kassa felől fuj. 
Egyébként igen fontos tényező e 
szél városunk közegészségügye te
kintetében. Nemcsak azért, mert a 
szél általában is tisztítja a levegőt, 
hanem azért is, mert ez városunk
nak önkéntes és ingyenes legfőbb 
utcaseprője.

Ezután megismertetvén a hallga
tóságot főbb vonásokban hazánk 
domborzatijviszonyaival rátért a szép
ségekben gazdag Magas-Tatra ismer
tetésére, Ebben nagy szolgálatot 
tettek a szebbnel-szebb tájakat és 
természdti ritkaságokat hűen bemu
tató vetitőképek, melyekhez érdekes 
ásványtani, növénytani és egyéb 
magyarázatokat fűzött. Sorra felvo
nultak előttünk a Csorbái tó, a szebh- 
nél-szebb tengerszemek, a tarpataki 
vizasések, a Vág, az Árva gyönyörű 
völgye, a Tátra csúcs stb. miknek 
szemlélete kiváló érdeklődést keltve, 
a figyelmet teljesen lekötötte.

A szemlélt természeti szépségek 
igazi szint és életet az előadó rövid, 
tömör, mégis kimerítő magyarázatai
tól kaptak. Ez előadás nemcsak azt 
a célt szolgálta, hogy megismertette 
a közönséggel szép hazánk egyik 
fenségesen gyönyörű vidékét, hanem 
szeretetet keltett a szabad természet 
iránt is. Már pedig a természet sze 
retete a legnagyobb boldogságnak, 
a legigazibb gyönyöröknek kiapad
hatatlan forrása. A hálás közönség 
zugó tapssal jutalmazta a kiváló 
tanárt élvezetes előadásáért.

— Házi estely a gyártelepen. A
'sátoraljaújhelyi gyártelepi dal-, zene 
; és önképzőkör helyiségében március 
: hó ö-én a sátoraljaújhelyi menhely 
és a helybeli vasúti árvák javára 

j jótékony célú zártkörű táncmulatsá- 
I got rendez több úri család. A tánc- 
mu!atságot Bsepcsy fSimouné, Marki 

1 Brláné, ^zentgyórgyi Dezsőné, Boron- 
kay Lászlóné, Nyciiczkey Gabriella, 
Dongó Gyula, Mnrky Béla, Olchváry 
Ernő és OlcJivury Aladár műkedve
lők előadása előzi meg. Belépő dijak :

! személyenként 2, családonként 4 
korona. Büffé-jegy 1 korona. A biif-

H 1 R H k.

A Szabad Líceumból.
E hó 27-én dr. V i s e g r á d i  Já 

nos főgitun. tanár tartott vetítő ké- 
pekk*;l is illusztrált érdekes és érté
kes előadást a városháza dísztermét 
zsúfolásig megtöltött, válogatott kö
zönség előtt. A „Magas rlátra“ volt 
előadásának főtárgya. Bevezetésképp 
megismertette a közönséget a föld 
keletkezésének történetével a Lap 
lace féle elmélet alapján. Majd helyi 
vonatkozású érdekes földrajzi isme
reteket közölt; megismertette az új
helyi hegyek kőzetanyagát és ez 
an\ ag ismerete alapján megállapította 
e hegyek vulkáni eredetét.

Környékünk természeti viszonyai
nak ismertetése során rátért egyebek 
közt a vidékünkön uralkodó u. n. 
„kassai szél“ felemlitésére is, amely
ről felemlíti, hogy a „kassaiénak 
helyesen már csak azért sem nevez-

fében a jegy ellenében hidegsültek, 
sajt és sütemények fognak kiszol
gáltatni.

— A nagymihályi tanítóság ügye
Tekintetes szerkesztő úr! Becs. s 
lapja folyó évi 16. számában az én 
személyem ellen irányuló és „egy 
gondnoksági tag" aláírással ellátott 
cikkre vonatkozólag kérem : méltúz- 
tassék a következőket leközölni : 
„Határozat. A kért fegyelmi vizsgá
latot alulirt közigazgatási bizottság 
nem rendeli el, mert : a fegyelmi 
vizsgálat elrendelésére semmi okot 
nem lát, mivel Latzina Viliuosné és 

iTholvay Jolán óvónők elleni fe- 
| írvelmi vizsgálat ügyében hozott 
| 3948—1909. sz. .'éghatározat indo- 
| kolásában említett azon tanú vallo
mások. hogy a nagymihályi állami 
elemi iskola tantestületében a zava
rokat Zászló E. Flóris idézte elő be
igazolva nem lettek, mert ezen val
lomásokban csupán azon tantestületi 
tagok ellenszenve nyilatkozik meg 
Zászló E. Klóris ellen, akiket mint 
helyettes igazgató egyszer s máskor 
kötelességeik pontos teljesítésére fi- 
gyelmeztetott“. — Leközöljük most 
ezt a nyilatkozatot is és ehhez sem

füzünk semmi kommentárt. Azt 
azonban kijelentjük, hogy többé e 
tárgyban semmiféle nyilatkozatnak 
helyt nem adunk, mivel a kérdést 
mindkét oldalról kellőleg inegvilági- 
tottuak látjuk.

— Lopás. Febrnár hó 28-án Szabó 
Sándor helybeli vasúti portás szel
lőztetés végett a lakásához tartozó 
udvarra tette 40 korona értékű téli 
bundáját, melyet valaki ellopott. A 
rendőri nyomozás során megállapí
tották, hogy a tettes egy vasúti 
munkás, a ki a bundát a zálogház
ban elzálogosította. A bunda jogos 
tulajdonosához került, a tolvaj mun
kást pedig a bíróság fogja felelős
ségre vonni.

— Veszett kutya garázdálkodása
cim alatt lapunk olőző számában 
közöltük, hogy a Sziv-utcában egy 
veszett-gyanús eb több kutyát meg- 
mart. A veszettnek tartott kutyát 
tulajdonosa lelőtte a G ö n d ö r  Her
mán városi állatorvos felboncolta és 
megvizsgálta, amely alkalommal a 
kutyán veszettségre gyanús tünete
ket nem észlelt. — Azonkívül még 
két kutyát lőttek agyon, melyeket 
ugyanez a kutya mart meg. A ku
tyák egészségesek voltak.

— A polgárság hangulata. Hogy
milyen a polgárság hangulata, ér 
dekesen jellemzi az alábbi vers, me
lyet egy polgártársunk küldött bo 
lapunknak abból az alkalomból, hogy 
dr. G r ó s z  Dezső a „Zemplén"- 
ben egy „hangulatos muszkapárti" 
cikket irt. A vers maga rossz, de 
minthogy a polgárság hangulatát 
jellemzi, leközöljük :

Chanteder álma.

M essze sö tétség b en ,
P islo g  egy k is rnécsos,
Szivein  vonz fe lé jo .
K é sz te t, hogy nézném  m eg. 
T ek o rg ő  utakon,
V ég re , hogy elérőm ,
Csudái ú ttal, ám u latta l,
E lb ű vö lve  nézőin.
•Jehova Szen t atyám  ! hisz ez 
A n agy  R ákó cz i m écse,
Melyről a  jó  ö reg  anyám  
Oly g yak ran  m esélő.
E z  fog nekem  v ilág itn i,
Ú gy  é jjo l, m in t nap p al,
Nem fogok cse ré ln i,
K án torral, sem  pappal.
D uhaj öröm öm ben 
V íg an  tán co t le jt  ve.
M egbotlik  a  lábain 
E gy  fu rkós botfojbe.
U gy an  m i lehet ez ?
Sz eg ek kel kivervo.
Kél kézzel nőm bírom .
Csuk k é t kézzel k ezelve.
Nem tudom m i leh et,
M egvan ! Már tudom  m i.
Hisz tanultam  rőgon,
Hogy u Boeskuy  bu zogánya 
K lvoszott a  réten .
E s  v itéz  B o csk ay  
Ősi bu zogán ya,
M ellyel a  n ém ete t 
V e rte  g yak ran  hátba.
K itű n ő  eg y  lelot,
M egyek vele  Bé< sbe,
Hogy töb bet n ém o tet 
No üssenek véle.
Bo viszom  a Burgbu.
F e lk ín á lo m  szép en 
Tudom , hogy m eg veszik , 
Bu zogányom  s m écsem .
S ikerü lt vásárban 
H ogyha leszen  résBOin,
Nagy b irtok ot veszek,
A k a p o tt kész pénzen,
H onfiú i keblem  
M egnyu gtatására ,
L ep ih en n ek  szépen 
K ossu th  p a lá s trá ra .

„Jüori“ leüélpapir, 50 leüélpapir és 50 boríték
1  K O R O N A

Landesmann Miksa és Társa könyv- és papirkereskedésében.
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— Szökött bolgár katona Február 
hó köt epe táján vetődött Sátoralja
újhelybe egy Diraitri Sstauevics nevil 
bela-i (Bulgária) születésű, 23 éves 
napszámos, a ki a katonaság elől 
Szerbián keresztül menekült Magyar- 
országba A szökött katona a hely
beli bolgár kertészeknél próbált al
kalmazást nyerni, de honfitársai 
nem akarfák szolgálatba fogadni, 
mert katonaszökevény volt. A ma 
gára hagyott fiatal ember azután 
magába szállt és önként jelentke
zett a rendőrbiztosnál. Beüsmerte 
hogy a katonaélettől való föleimében 
megszökött Bulgáriából, de m:ve 
tettét megbánta, kéri hazájába való 
utasítását. Dimitri Sztanevics ezek 
után folyó hó 25-én a budapesti 
bolgár konzulátushoz utasították, a 
honnan viszaküldik Bulgáriába.

— Lezuhant a szekérről. Szerdai 
szamunkban megírtuk, hogy M á t e 
József kiskövesdi gazdálkodó szé
nával megrakott szekerének tetejé
ről a Rákóczi-utcán a kövezetre zu
hant. A szerencsétlen ember olyan 
súlyos belső sérüléseket szenvedett, 
hogy másnap KiskÖvesden, ahová 
hozzátartozói elvitték, — kiszen
vedett.

— Budapest tündérkertje A Rá-
kóci-uton a főváros egyik legszebb 
és legforgalmasabb helyén levő és 
Grosz Ödön tulajdonát képező Os- 
tende-kávéház a maga nemében való 
exoticum. Fényes nagy terem pom
pás berendezéssel, keleti szőnyegek
kel dúsan megrakva. A kávéházi 
hideg ételek a francia szakácsom- 
szét remekei, a boiok és a valódi 
francia likőrök kitűnőek. Lapok a 
világ minden részéről. Specialitása, a 
helybeliek találkozó helyét is ké
pező kávéháznak az „Östende-reg- 
geli“ (kávé, tea vagy csokoládé vaj
jal és mézzel 50 fillérért) mely im
már közkedvelté lett. Esténként Vö
rös Miksa hírneves cigány zene
karának meghallgatására a legfé 
nyesebb elite közönség tölti meg 
szorongásig a kávéház ragyogó ter
meit.

A meghűlés
az az ajtó, amely a komoly beteg
ségeket bebocsájtja. de a SCOTT-féle 
csukamájolaj EMULSIO becsukja az 
ajtót, még mielőtt a betegség oda 
beférkőzhetne.

SCOTT-íéle EMULSIÓ
tisztaságával, emészthető
ségével és gyógyító ere
jével nagy hírnévre t 
szert.

Orvosok, szülésznők,szü
lők és betegek ajánlják 
mindennemű t o r o k 
me l l  b a j  o k n á I mint az 
egészség megbízható tá

a« Kmuuio ni ászát.
SfnTT-fíiV* A SCOTT-féle Emulsió

móilsit-r Tód-
jw *» . » h«- a legkiválóbb

láact. kórjuk w

Kapható minden gyógytárban

NYILTTÉR.

Császárfürdő

^b la k fe titá s ra
és ŝ akŝ erű

parkettis^titásra
ajánlkozik

J í̂agy }ánes
/tpponyi-utcza 17-

A szerkesztésért felelős:
S Z E R K E S Z T Ő S É G .

Kiadótulajdonos : 

L A N D E S M A N N  MIKSA

2094. tk. 1909 sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A sztropkói kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy llirtenstein Lajos végrehaj- 
tatonak. Géczi Mihály végrehajtást 
szenvedő elleni 2000 kor. tőke, en
nek 1907. évi október hó 15. napjá
tól jani 5 százalékos kamatai, 593 
kor. 10 Cili., per. 136 kor 73 fill , 
végrehajtási kérvény 28 kor. 12 fill., 
árverési kérvény és a még felmerü
lendő költségek kielégítése, az 1881. 
évi LX. te. 144., 140 és 155 §-ai
értelmében a saujhelyi kir. törvény
szék területén lévő Jobbos község
ben fekvő s a jobbosi 9. sz. tjkvben 
A. 1. 1 — 12 és 15 — 17. sorszámok
alatt fogialt ingatlanoknak Géczi 
Mihály nevén áuó hányadári 3000 
korona kikiáltási árban elrendelte
tik s annak megtartására katárnapui 
1910. évi március ho 26. (huszonhat) 
napjanak délelőtti 10 orajat Johbo- 
községbe a községházához tűzte ki. 
mely alkalommal a fent körülírt in
gatlanok a beesár 2 3-ad részén f.lui 
e.adatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlan Kikiáltási árának 10 szá
zalékát vagyis 300 kor. készpénzben
vagy az 1881. évi 00 t.-c. 42. §8-ában

Budapesten. Nyári es teli gyogyhelv 
a magyar Irgalmasrend tulajdona 
Elsőrangú kenes hévvizü gyógyfürdő:
modern berendezésű gőzfürdő, Ké
nyelmes iszapfürdők, iszapboregata- 
sok uszodák, külön hölgyek és urak 
részére. Török-, ko- es marvanyfurdök ; 
hóleg szénsavas- e3 villamosvizfürdok
a fürdők kitűnő .ndm. nuv.d a já n lja  szoba fűtésre :

nal ' ’

KLEIN GÉZA
szénüzlete

SALGÓTARJANI
K ő s z é n b á n y a  R é s z v é n y  t á r s u l  a t

széntermékei (szobafütésre és ipari czélokra)

KLÁR és NEUMAN cégnél
Sátoraljaújhely

rendelhetők meg. Ugyanott legjobb minőségű apró és 
durva szemű kétszer mosott kovács szén és koksz 

valamint porosz briket kapható.

Káli-só.Superfosfát-műtrágya.

3 A S

’ V» ^ « 0  „ IW rftn / f*  - 1
A  L in im en í. Capsici tom p., 
a H o r g o n y - P a in - E x p e l l e r

f  téflbwá KÉrtnytih hAalataa, maif már lók 
éái legjobb badKraaölámiak bimnruJt kOszvényatl,

Mámát éa m»ghllM*kn«l.
71 #7 álra irtatta. SUinr hamisltrányok miatt ba- 

rátárláakor ivatrmaá U frflnk m  «m 4 olvas íredet] 
Svájcét fo*attjuak ai. raaiy a „Hergany" 
m  a Riobtar aáaaffyaáaaal ellátott dobaaba van
oaomajcolva. Ara firagekban K — .80. K 1.40 éa K t.— 
éa ú jryatőlrin  minden f j  Agyán rtáro ln  kapható. — 
76rak*ár Tórák Józaef gyógraaaréaanél, Budapaai
8 ! Richter g y íg y s z trt lr i t i , A rany eroszlinhaz",

P r á g á b a n , ElisabathatraM e 5 neu.

Eladó

m  ’ ■ &  1

6 0 0 — 3*60 m. méretű 
kétrekeszes uj deszka
bódé lazsindelyes fe
déssel, odaszállitás és 
felállítással. Szőllőháznak 
nagyon alkalmas.

Megtekinthető 
K é n y e i  építész tele
pén, Kossuth-utca.

Értesítés.
Tisztelettel értesitjük a nagyérdemű közönséget, 

hogy Sátoraljaújhelyben, Justus-utca 21. sz. alatt a 
mai kornak tökéletesen megfelelő

festészeti vállalatot
nyitottunk. Tapasztalatainkat csakis első rangú erőktől 
szereztük. Elvállalunk szobák és templomok egyszerű 
és díszfestését a legjutány osabb árban. — Fa és üveg 
cimtáblákat a legdíszesebb kivitelben készítünk. — Fa 
és fémek mázolását és erezését a legszebb kivitelben 
vállalunk.

Tisztelettel

Simkó és Várkonyi,
müfestők.

jelzett árfolyammal számított és az 
3181 évi november hó 1-én 3333. szám 
a.kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§ ában kijelölt óvadék képes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. évi 00. t.-c. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál előleges elhelyezéséről kiállí
tott szabályszerű elismervényt átszol- 
gáóatni.

Sztropkói kir. járásbíróság tkviha- 
tóság 1909. évi december 15. napján.

Manzdorf
kir. jbirő.

ö l a j j e s t é s z e t h e z
szükséges kellékek:

u. m. olaj/estékek, ecsetek, jeslővászon , 
m astixjirniss, dam aszt/irniss, reci/terpentin, 

lenolaj, paletta stb.

náltatnak föle# csuzos bantalmaknal
«• idegbajok Hl,.,,. Ivókúra a lopó-U rendü Porosz kőszén 2 frt. 20
szervek hurutos eseteiben s altesti u
pangásoknál. 200 kényelmes lakó- i kr. Szalon kőszén 1 frt. 80 kr. 
azol,a. .Szolid kf.elde, jutányos arak porosz brikett, valamint I. r gáz-1 
Gyógy- és genedíj nincs. Prospektust . . .  , . .. , ,
ingyen és bérmentve kü d az igaz KOKSZ JUtÜnyOS áruk mellett hüZ-
BaKtság. _ ____________  I hoz szállítva. —  Telefon 64. sz !

nagy választékban kapható
íanóesmann jllíiksa és Társa

könyv-, papír-, iró - 1  rajzszerkereskeíésében  
Sátoraljaújhelyben.

KyVBétOtl La,ideírna,>„ ilik.a ,■» 1 ar«« könyvnyomdájában Sátoraljaújhely

l ^ - l
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